
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «23» серпня 2019 року №0210-07/451

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна у 2019 році та рішення приймальної комісії від «23» серпня 2019 
року, протокол №22,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Бакіров В.С.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2019 року 
№ 0210-07/451

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6551739 Стародєтко Ірина Сергіївна 203661 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

365,02

6551392 Шевцов Сергій Олександрович 10635574 XA 27.06.1998 
Диплом спеціаліста

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

373,65

6551587 Янко Діана Євгеніївна 25675183 XA 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

353

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна

Додаток до наказу від «23»  серпня 2019 року 
№ 0210-07/451

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6772883 Маницький Сергій Сергійович 203594 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Комп'ютеризовані 
системи управління та 
автоматика

378,23

6799024 Остапенко Тимофій Олегович 203605 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Комп'ютеризовані 
системи управління та 
автоматика

353,1

6742495 Ференс Юлія Сергіївна 203604 B19 05.07.2019 Диплом 
бакалавра

Комп'ютеризовані 
системи управління та 
автоматика

365,81

2


